
Linnamäe Maxima XXX ees (Linnamäe tee 57) E-R 12-19 ja L, P 10-17

Kultuurikeskuses Lindakivi (J. Koorti 22) E-R 12-19 ja L, P 10-17

Ülemiste keskuses peasissepääsu kõrval (Suur-Sõjamäe 4) E-R 12-19 ja L, P 10-17

Confido Kiirkliinikus Lasnamäe Centrumis (Mustakivi tee 13) E-L 10-21 ja P 10-19

Lasnamäel saab iga päev vaktsineerida järgnevates kohtades:

Перед магазином Maxima XXX (Линнамяэ теэ, 57) по будням в 12-19 и по выходным в 10-17 

ЦК"Линдакиви" (ул. Коорти, 22) по будням в 12-19 и по выходным в 10-17 

В ТЦ Ülemiste на первом этаже возле главного входа (ул. Суур-Сыямяэ, 4) по будням в 12-19 и

по выходным в 10-17

В экспресс-клинике Confido в торговом центре Lasnamäe Centrum (Мустакиви теэ, 13) Пн-Пт

в 10-21 и Вс в 10-19 

В Ласнамяэ каждый день можно вакцинироваться в следующих местах:

Linnamäe Maxima XXX ees (Linnamäe tee 57) E-R 12-19 ja L, P 10-17

Kultuurikeskuses Lindakivi (J. Koorti 22) E-R 12-19 ja L, P 10-17

Ülemiste keskuses peasissepääsu kõrval (Suur-Sõjamäe 4) E-R 12-19 ja L, P 10-17

Confido Kiirkliinikus Lasnamäe Centrumis (Mustakivi tee 13) E-L 10-21 ja P 10-19

Lasnamäel saab iga päev vaktsineerida järgnevates kohtades:

Перед магазином Maxima XXX (Линнамяэ теэ, 57) по будням в 12-19 и по выходным в 10-17 

ЦК"Линдакиви" (ул. Коорти, 22) по будням в 12-19 и по выходным в 10-17 

В ТЦ Ülemiste на первом этаже возле главного входа (ул. Суур-Сыямяэ, 4) по будням в 12-19 и

по выходным в 10-17

В экспресс-клинике Confido в торговом центре Lasnamäe Centrum (Мустакиви теэ, 13) Пн-Пт

в 10-21 и Вс в 10-19 

В Ласнамяэ каждый день можно вакцинироваться в следующих местах:

Vaktsineeri
siin!
Вакцинируйся
здесь!

Tondiraba pargis on avatud kohvik

Pargi läänepoolses servas asuva kohviku me-
nüüst leiavad endale meelepärase valiku erine-
va maitse-eelistusega ja eri vanuses külastajad. 
Valikus on magustoidud ja küpsetised, snäkid, 
kuumad joogid ja spetsiaalne lastemenüü. Tä-
navatoidu fänne rõõmustab ka kebabi ja bur-
gerite valik. Lisaks pakutakse tasuta kraanivett. 
Kohvikus ei müüda alkohoolseid jooke. Kohvik 
on külastajatele avatud iga päev kl 10–22. Tondi- 
raba pargi kohvikuteenuse osutaja DAS Grupp 
OÜ valiti konkursi tulemusel viieks aastaks. 

Muudatused bussiliinide 
sõiduplaanides 
Alates 1. detsembrist korrigeeriti bussiliinide  
nr 60 ja 63 sõiduplaane. Bussiliini nr 56 Lasna-
mäe-suunaline Kivisilla peatus on nüüd koos 
bussiliinide nr 67 ja 68 peatusega.

Lasnamäe piirile kerkib  
uus elukvartal

1,4 hektari suurune kinnistu asub Tallinnas Kad-
rioru ja Lasnamäe piiril, umbes 300 m kaugusel 
lauluväljakust. Lisaks korteritele plaanib kinnis-
varaarendaja Kapitel kvartalisse büroosid, tee-
nindus- ja kaubanduspindu. Kvartali keskele 
kavandatakse umbes 25 000 m² suurust parki, 
mis pakub vaba aja veetmise, kultuuri- ja sporti-
misvõimalusi eri vanuses inimestele.

Vingugaasiandur on kohustuslik  
ka ahjuküttega kodudes

Jaanuari algusest on vingugaasiandur kohustus-
lik kõikides kodudes, kus on puuküttel töötav ahi, 
kamin, pliit või katel. Kui varem oli vingugaasi- 
andur kohustuslik nendes eluruumides, kus on 
korstnaga ühendatud gaasiseade, siis uue aas-
ta algusest on andur kohustuslik ka kõikides 
nendes kodudes, kus on tahkeküttega ahi, pliit, 
kamin või katel. Lisaks kodudele on vingugaasi- 
andur uuest aastast kohustuslik ka mitteeluhoo-
netes, kus on tahkeküttega küttesüsteemid.

Detsember 2021
№12 (245)

Rahvastikuregistri andmeil elas Lasnamäel 1. detsembri seisuga 117 488 
inimest. Novembrikuuga võrreldes vähenes elanike arv 118 inimese võrra. 

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht           www.tallinn.ee/lasnamae

Jõulutunnet otsimas ja leidmas

Advendiaja tänavakontserdid 
Pühade-eelsel ajal toimub üle linnaosa 
tasuta vabaõhukontsertide sari, mida 
korraldavad Lasnamäe linnaosa valit-
sus ja EELK Lasnamäe Püha Markuse 
kogudus.

12. detsembril kl 12 Majaka ja 
Lasnamäe tn ristmiku juures – 
ansambel Brassical

12. detsembril kl 15 Tallinna 
Mahtra põhikooli ees –  
ansambel Brassical

19. detsembril kl 12 Pae 
promenaadil – kellade ansambel 
Campanelli

19. detsembril kl 15 Linnamäe 
Maxima ees – kellade ansambel 
Campanelli

Kõigil advendikontsertidel rõõmustab 
lapsi päkapikk, Lasnamäe Püha Marku-
se koguduse õpetaja Kaido Petermann 
räägib advendiaja mõttest, järgneb ad-
vendiküünla süütamine ehtsa jõulukuu-
se juures. 

Suur jõulukontsert
Pühadeootus jätkub suure jõulukont-
serdiga, kuhu tänavu on kutsutud esi-
nema armastatud laulja Maarja-Liis 
Ilus. Kontsert on tasuta, kuid selle 
külastamiseks on vaja piletit. Tasuta 
pileti saab Lasnamäe linnaosa valit-
susest (Pallasti 54), kultuurikeskusest 
Lindakivi (J. Koorti 22) või sotsiaalkes-
kusest (Punane 36). Piletite kogus on 
piiratud. Ühele inimesele antakse mitte 

rohkem kui kaks piletit. Üritus toimub 
esmaspäeval, 13. detsembril alguse-
ga kell 18 kultuurikeskuses Lindakivi  
(J. Koorti 22). Kohapeal peab esitama 
COVID-tõendi läbitud vaktsineerimis-
kuuri või läbipõetud haiguse kohta. 

Tondiraba pargi võlumaa
Kolme jõulueelse päeva ehk 21.–23. 
detsembri õhtutel on kõik linnaosa 
elanikud oodatud Tondiraba parki, mis 
muutub sel ajal imeliseks jõuluteemali-
seks võlumaaks. Külalisi ootavad muu-
sika, mitmesugused valguslahendused 

ja eri vanuses linlastele suunatud tege-
vused.

Aasta kõige pimedamal ajal hellitavad meeli linnaosa  
eri paigus toimuvad tasuta tegevused.

Vabaõhu kontserdid lõppevad advendiküünla süütamisega.

Vaktsineeri
siin!
Вакцинируйся
здесь!

TASUTA



Lasnamäe Leht Detsember 20212

Linnaosavalitsus veerg

Väljaandja: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Aadress: Pallasti 54, 11413 Tallinn
Toimetus: lasnamaeleht@tallinnlv.ee, 645 7721

Reklaam ja kujundus: Krabu Grupp OÜ
www.lasnaleht.ee, lasnaleht@krabugrupp.ee 
Tel. +372 56 706 706

Lasnamäe Leht veebis: 
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2021
Facebook: Lasnamäe Linnaosa ValitsusLasnamäe Leht

Anu Aus
Lasnamäe linnaosavanema 
kohusetäitja

Tähistame pühi koos
Jõulud on õige varsti käes. Küllap on 
igaühel meist oma tavad ja rutiinid nen-
de tähistamiseks. Millised road jõuavad 
lauale? Kas kutsume lähedasi koju või 
lähme hoopis ise külla? Kas jõulupuu 
toome tuppa metsast või kasutame juba 
ammu kunstkuuske? Kas tähistame jõu-
le detsembri lõpus või jaanuari alguses? 
Vastused nendele küsimustele on erine-
vad, kuid meeleolu on küllap ühesugune: 
otsime rahu ja võtame aja maha, et veeta 
hetki lähedastega.

Alates novembri lõpust rõõmustavad 
kohalikke igal pühapäeval advendikont-
serdid üle terve Lasnamäe. Jõulukuuse 
kõrval toimuvad vabaõhukontserdid on 
mõnusad ja koduselt hubased. Senised 
ilmad on olnud ka justkui tellitud: juba 
mitu nädalat oleme saanud ilusat talve 
imetleda. Lisaks oleme tänavu linnaruu-
mi kaunistades pööranud veelgi rohkem 
tähelepanu jõulumeeleolu loomisele. Las-
namäel on nüüd ka mitu uut jõulukuuske.

Siiski teeme ühe kontserdi ka siseruu-
mis: 13. detsembril esineb suurel adven-
dikontserdil kultuurikeskuses Lindakivi ar-
mastatud laulja Maarja-Liis Ilus. Kontsert 
on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud ja 
pileti saab Lindakivist, linnaosavalitsusest 
või sotsiaalkeskusest.

Pühade ajal söödud toekad road on 
maitsvad, kuid suveks rannavormi jõud-
miseks peab varakult alustama aktiivse 
liikumisega. Selleks kutsun kõiki Tondi-
raba parki, kus saab uisutada linna kõige 
uuemal liuväljal. Pargis on nüüd lahti ka 
kohvik ning jõulunädalal pakume pargi 
külastajatele mitmeid üllatusi ja maagi-
list valgusmängu. Peagi avame liuvälja 
ka Härma staadionil ning kui lumekiht on 
piisavalt paks, teeme suusarajad Pae ja 
Tondiraba parkidesse.

Siiski võib kindlalt ennustada, et vähe-
malt üks talveöö ei saa sugugi vaikne ole-
ma. 31. detsembril jätame hüvasti vana 
aastaga ning tervitame uue saabumist. 
Tallinna linn korraldab ka tänavu suure-
joonelise ilutulestiku, kuid selle täpsema-
test asukohtadest anname hiljem eraldi 
teada. Mis siis ikka, soe müts pähe ja vil-
lased sokid jalga ning nautigem üheskoos 
pühi Lasnamäe tänavatel ja parkides. 
Häid pühi!

Kaasava eelarve hääletuses  
saad osaleda 12. detsembrini. 

Tänavu on Tallinna kaheksa linnaosa 
elanikel taas võimalus hääletada ühe lin-
naruumi parandamise idee poolt, mis esi-
tati Tallinna kaasava eelarve ideekorjele. 

Tallinna kaasava eelarve projekt käi-
vitati 2020. aastal, suurema osa hääle-
tanud lasnamäelaste poolehoiu teenis 
toona välja Mustakivi tunneli renoveeri-
mise idee. 

Ettevalmistustööde käigus selgus, 
et tunneli remont eeldab seinte ja põ-
randa kordategemise kõrval ka taristu 

ümberehitamist, mis ületab ettenähtud 
128 060 euro suurust eelarvet. Sel põh-
jusel otsustati teha tööd mitmes järgus 
ning lisavahendite kaasamisega.

Kuidas kaasav eelarve toimib
Kaasav eelarve toimib lihtsal põhimõttel 
– linn eraldab teatud summa linnaosa 
elanike poolt esitatud selle idee elluviimi-
seks, mis saab linnaosa hääletusel kõige 
rohkem hääli. 

Seekord on Lasnamäel selleks otstar-
beks eraldatud 159 854 eurot. Enim hääli 
saanud idee saab rahastuse ja seda ha-
katakse ellu viima järgneval aastal.

Hääletamise tingimused 
Hääletamiseks peab olema vähemalt 
14aastane. Selleks, et hääletada just 
Lasnamäel esitatud idee poolt, peab 
hääletaja rahvastikuregistrijärgne elu-
koht olema Lasnamäel. 

Teistes linnaosades registreeritud 
elanikud võivad hääletada vastavas lin-
naosas esitatud ideede poolt (ka Lasna-
mäe hääletuspunktides).

Iga hääletusel osaleja saab hääle-
tada ühe või kahe endale meelepärase 
idee poolt, kuid ei saa anda kahte häält 
samale ideele.

Hääletamise viisid
Kaasava eelarve ideede üle saab otsus-
tada elektroonselt või paberkandjal hää-
letades: 

• digitaalselt keskkonna  
        taotlen.tallinn.ee vahendusel, 

• paberkandjal Lasnamäe linnaosa va-
litsuses (Pallasti 54) tööaegadel E 8.15–
18.00, T–N 8.15–17.00, R 8.15–16.00;

• paberkandjal Lasnamäe Centrumi 
ajutises hääletuspunktis (8. ja 9. det-
sembril kl 11–18). 

E-keskkonnas hääletamiseks peab 
end identifitseerima ID-kaardi, mobiil-ID, 
Smart-ID või välisriigi kasutajana. Isikut 
tõendav dokument on eelduseks ka pa-
berkandjal hääletamisel.

Kõigist ideekorjele laekunud ettepane-
kutest valiti sel aastal 15 projekti, mida 
Lasnamäel on sisuliselt ja rahaliselt 
võimalik järgmisel aastal ellu viia. Sini-
se värviga on märgitud idee hääletusel 
kasutatav kood, seejärel on tutvumi-
seks ära toodud idee lühikirjeldus ja 
selle esitanud autor. 

Lasnamäe3 Muusikainstrumendid 
Pae parki. Paigaldada Pae parki muusi-
kainstrumendid, mille abiga saavad lap-
sed, noored ja teised huvilised värsket 
õhku nautides luua helisid ning arendada 
oma muusikalisi ideid. Idee esitas Mak-
sim Saber.

Lasnamäe4 Katleri haljasala kor-
rastamine. Korrastada Katleri ja Paasiku 
tänavate vaheline ala, istutada uued puud 
ja paigaldada pingid, vabaõhulava, laua-
mängude lauad ning batuutidega varus-
tatud rada lastele. Idee esitasid Andrei 
Klimov ja Stanislav Lomunov.

Lasnamäe7 Välijõusaalid Pae 
parki. Arendada Pae pargis välja kaks 
korralikku välijõusaali, mis koosneksid 
streetworkout- ning reguleeritavate ras-
kustega jõuseadmetest. Viimased peak-
sid olema sama kvaliteediga kui sisejõu-
saalis kasutatavad. Idee esitasid Alo 
Lõoke ja Natalia Aleksejeva.

Lasnamäe10 Puuviljaaed Lääne-
mere teel.  Luua Läänemere tee 14 alal 
roheline linnakeskkond, mis sobiks nii 
puhkamiseks, jalutamiseks kui ka taime-
maailma tundmaõppimiseks. Rajada ala-
le jalgrajad ja paigaldada pingid, ehitada 
puuonn, istutada viljapuud ja põõsad, kor-
raldada viktoriine ja ajutisi näitusi loodus- 
ja ökoteemadel. Ala eest võiksid osaliselt 
hoolitseda kohalikud aktivistid ja looduse- 
sõbrad. Ümberkaudsete koolide õpilastel 
tekib võimalus rakendada puuviljaaias 
oma tööõpetuse oskusi, istutades vähest 
hoolt nõudvaid taimeliike. Aed oleks koht, 

kus saavad suu magusaks ka linnaelani-
kud. Idee esitasid Kadri Säde ja Maxim 
Zuev.

Lasnamäe15 Elektripistikud lin-
naruumis.  230 V pistikupesasid saab 
paigaldada nt laternapostide lähedusse 
ning pinkide ja bussipeatuste lähedusse, 
kuhu saab toitejuhme tuua. Laadimisvõi-
malus loob eeldused kaugtööks õues. Sa-
muti aitab see keskkonnasõbralikumaid 
transpordiliike aktiivsemalt kasutada, või-
maldades laadida elektrilist tõukeratast 
või muud transpordivahendit. Idee esitas 
Martin Ots.

Lasnamäe16 Ronimis- ja mängu-
ala Hooldekodu piirkonda. Rajada Iru 
asumisse Hooldekodu tee 21a lähedusse 
kooliealistele lastele ronimis- ja mängu-
ala. Mänguala juurde võiks kuuluda ka 
linnaaed, sest piirkonnas on palju loodust, 
mida selleks kasutada. Idee esitas Kaire 
Maali Lõhmus.

Lasnamäe17 Lugemispaviljon. 
Ehitada Ümera tn 46a alale raamaturiiu-
litega sisustatud lugemispaviljon. Ettepa-
nek näeb ette ala heakorrastamist ning 
õuemööbli paigaldamist. Linn viis niisugu-
se projekti esimest korda ellu 2020. aastal 
Kadriorus, kui Faehlmanni ja Koidula tä-
nava ristumiskohale paigaldati lugemis-
paviljon. Rahvaraamatukogu projekt on 
suunatud mõistliku tarbimise popularisee-
rimisele, kohaliku kogukonna lähenda-
misele ja linnaruumi heakorrastamisele. 
Idee esitas Kristina Špilko.

Lasnamäe23 Joogiveekraanid las-
te mänguväljakute ja koerte jalutusväl-
jakute lähedale. Luua juurdepääs joogi-
veele vaba aja veetmise kohtades (suurtel 
mängu- ja spordiväljakutel, parkidest näi-
teks Pae ja Tondiloo parkides). Idee esita-
sid Alissa Žukova ja Julia.

Lasnamäe45 Pingid puisteedele 
ja õuealadele. Paigaldada suurematele 
puiesteedele seljatoega pingid ehk lisada 

linnaosasse pingitaskuid nii olemasoleva-
te teede kui mänguväljakute juurde.  Idee 
esitas Маrja.

Lasnamäe54 Piknikualad Iru ran-
da.  Paigaldada Pirita jõe äärsele puh-
kealale katusega piknikumajakesed. Idee 
esitasid Anna Bogdanova ja Kristina. 

Lasnamäe55 Tänavakunsti galerii 
Laagna teel. Võtta Laagna tee ääres asu-
vate majade tühjad akendeta seinad ka-
sutusele tänavakunsti galeriina. Sellesse 
projekti oleks põnev kaasata muuhulgas 
ka kuulsaid väliskunstnikke. Idee esitas 
Sergei Harhan.

Lasnamäe59 Kettagolfi rajad Las-
namäele. Rajada Lasnamäele oma ketta-
golfi rajad. Idee esitas Andrei Makarov.

Lasnamäe69 Spordiväljak Peter-
buri teel. Rajada Peterburi tee 14c alale 
trenažööride ja lauatenniselauaga varus-
tatud spordiväljak. Idee esitas Sergei 
Rjabõškin.

Lasnamäe74 Pae pargi treppide 
parandamine.  Parandada ja tugevdada 
Pae pargi trepiastmed, mis viivad ülemis-
telt platsidelt järveni. Teha piirkond turva-
lisemaks ja nähtavaks eriti pimedal ajal. 
Idee esitas Natalia Aleksejeva.

Lasnamäe76 Avalikud tualetid 
parkides. Paigaldada suurematele män-
guväljakutele vähemalt üks avalik tualett, 
et väikelaste vanematel ei oleks põhjust 
lahendada levinud probleemi teada-tun-
tud viisil. Idee esitas Маrja.

15 ideed – 15 uut võimalust

389 ideed
on laekunud tänavu 

linnaruumi parandamiseks 
Tallinna kaasava  
eelarve raames 

Kuu number: 



Olen Lasnamäe lehe veergudel iga-
kuiselt kirjutanud linnaosavanema 
kolumni, kuid nüüd olen külalis- 
autori rollis, kirjutab vastne Tallin-
na abilinnapea ja endine Lasnamäe 
linnaosavanem Vladimir Svet. 

Kas 1 aasta ja 8 kuud on pikk või lühike 
aeg? Just nii kaua pidasin Lasnamäe lin-
naosavanema ametit. Natuke rohkem kui 
pooleteise aastaga ei saa koolist diplomit 
ja uut keeltki jõuab vaid vaevu õppida. 
Küll aga jõuab palju asju algatada oma 
linnaosa hüvanguks ning saab kohtuda 
ja tutvuda sadade ägedate inimestega. 
Suur tänu kõigile, kellega mul õnnestus 
selle aja vältel koostööd teha! Siirdusin 
abilinnapeaks kommunaalküsimuste alal 
ning hakkan hea seisma selle eest, et 
kogu Tallinna linnaruum oleks kvaliteet-
ne, mugav ja turvaline. 

Hetkel ei ole Lasnamäe uut linnaosa-
vanemat ametisse määratud ning kohu-
setäitjana jätkab minu senine asetäitja 
Anu Aus. Soovin talle ja järgnevatele 
Lasnamäe juhtidele jõudu ning ootan põ-
nevusega mitmekülgset koostööd. Las-
namäe linnaosavalitsuse meeskond on 
kogenud, pädev ja pühendunud. Olen 
kindel, et meie linnaosa tulevik on hea-
des kätes. Ometi ei tähenda see, et minu 
side Lasnamäega katkeks. Olen ju siit 
pärit ning ka minu uus töö pakub palju 
väljakutseid, mis on seotud just Lasna-
mäega. Ülemiste vanakese legend kehtib 
ka Lasnamäe kohta: meie linnaosa areng 
ei lõpe iial ning uues ametis saan selles-
se jätkuvalt väga aktiivselt panustada. 

Lasnamäe on dünaamiline  
ja roheline linnaosa

Olgu selle tõestuseks eelseisev Peterburi 
tee rekonstrueerimine, rekonstrueeritud 
Võidujooksu tänav ning varsti algavad 
Ussimäe tee rekonstrueerimine ja Rahu 
tee laiendamine – Lasnamäe areneb 
väga kiire tempoga. Lasnamäe on auto-
juhtide kõrval ka jalakäijate ja jalgratturite 
päralt. Alustasime Tondiraba–Kadrioru 
jalgratta- ja jalgtee rajamist ning remonti-
sime rekordilise 2,61 miljoni euro suuruse 
eelarvega tänavu üle 20 tänava, pannes 
rõhku just kõnniteedele.

Lasnamäe on roheline. Avasime suve 
lõpus unikaalse Tondiraba pargi, alustasi-
me Klindipargi kontseptsiooni väljatööta-
mist. Lisasime rohelust mitmele Laagna 
tee sillale. Tulevik ei ole ainult suurte par-
kide päralt, seepärast algab peagi ka Seli 
metsa sisuliselt uue väikepargi rajamine. 

Meie linnaossa on planeeritud uusi 
objekte, mis ei valmi üleöö, kuid mille 
arendamisel oleme saavutanud suuri 
edasiminekuid. Juba 2023. aastal valmib 
ainulaadne Kogukonnamaja aadressil 
Punane 17 ning 2024. aastaks teeb oma 
uksed lahti olümpiaujula ja veekeskus 
Tondiraba pargi kõrval. Juba järgmisel, 
2022. aastal kerkib Lindakivi kultuurikes-
kuse lähedale ajutine Kunstihoone näi-
tusehoone.

Kultuur ja vaimuelu on ka tähtsad

Lasnamäe Muuseumi algatus tutvustab 
jätkuvalt meie linnaosa mitmekesist ja 
väärikat ajalugu ning peagi valmib ka uus 
rändnäitus, millest tuleb juttu järgmistes 
lehenumbrites. Paljud lasnamäelased 

võtsid väga soojalt vastu uutmoodi Las-
namäe Päevad, mis pakkusid kaks aastat 
järjest ainulaadset laulvate purskkaevude 
etendust, tänavu aga sümfooniaorkestri 
kontserti ning tõid paadilaenutuse Pae 
järvele.

Peab tõdema, et Lasnamäe on ka tur-
valine. Näiteks parandasime märkimis-
väärselt Pae promenaadi turvalisust. Üle 
130 Lasnamäe ülekäiguraja sai sel suvel 
uue erivalgustuse ning jätkuvad tööd uue 
valgustuse paigaldamisel Laagna teele. 
Kuid turvalisus kätkeb endas ka muud: 
näiteks rajasime Ilvese silla kõrvale kald-
tee, tänu millele Majaka kandi elanikud 
saavad mugavamalt Kesklinna ratta või 
näiteks lapsevankriga. Ees seisab veel 
mitme üle Laagna tee viiva silla ligipää-
setavamaks muutmine. 

Kirjutasin loo alguses, et formaalset 
haridust pooleteise aastaga ei omandata. 
Sellegipoolest, sain selle aja vältel ohtralt 
uusi kogemusi ja oskusi, mida võin nüüd 
rakendada oma töös nii Lasnamäe kui 
terve Tallinna hüvanguks. Suur tänu ja 
uute kohtumisteni!
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Lasnamäe areng jätkub

Lasnamäe  
talverõõmud

Läbi ajaloo on inimestel olnud talvega erili-
ne suhe. Eri usundites on aastavahetus aja-
tatud just talvele, lisaks tähistas talvine aeg 
ka mitmeid töid. Tänapäeval ei muutu töö 
sisu enamikul meist sõltuvalt sellest, kas 
väljas on juba külmakraadid ja lumi maha 
sadanud. Küll aga muutuvad meie harras-
tused, sest just talvel saame mängida lu-
mesõda või hokit, suusatada, kelgutada ja 
uisutada. On mõneti huvitav, et just talvine 
vaba aja veetmine on aja jooksul muutu-
nud tunduvalt vähem kui miski muu. Tõsi, 
spordivarustus on valmistatud kergematest 
materjalidest ning rohkem paneme rõhku 
ohutusele, kuid põhimõtteliselt tegeleme 
jätkuvalt samade asjadega.

Seega võib julgelt väita, et Lasnamäel 
hoiame vanu talvespordi traditsioone elus, 
olgugi et uhkete uiskudega ja turvalisel liu-
väljal. Siiski on Lasnamäe spordiajaloos vä-
hemalt üks nähtus ja rajatis, millest teavad 
vähesed. Veel vähem inimesi julges seda 
ise kasutada! Nimelt rajati teise maailmasõ-
ja ajal, 1940. aasta sügisel kohalike noorte 
algatusel Lasnamäe ja Kadrioru piirile suu-
sahüppetorn. Linn eraldas selleks maad nii 
Lasnamäe veerul kui ka Kuristiku tänava 
ääres. Ettevõtmine osutus populaarseks 
ning hüppetorni kasutati mitu aastat, sest 
inimesed otsisid isegi raskel sõjaajal võima-
lust sportlikuks ja positiivseks tegevuseks. 
Takistused suusahüppemäe kasutamisel 
olid taas samasugused kui tänapäevalgi: 
näiteks 1944. aasta talve lõpus lund pea- 
aegu ei olnud ning märtsi algusesse kavan-
datud Kalevi spordiseltsi võistlus oli küsi-
märgi all. Ajalehes Eesti Sõna (10.03.1944) 
ilmunud uudises kirjutatakse, et probleemi 
lahendamiseks „tassiti suusahüppeks vaja-
lik lumi mäele lihtsalt sealt, kus seda leidus“. 
Võistlus saigi peetud. 

Eesti inimeste viimase poole sajandi tal-
verõõme ei saa ette kujutada Lasnamäel 
tegutsenud Salvo vabriku toodanguta. Sal-
vo nukke, mänguasju ja väiksemaid plast-
tooteid leidub paljude inimeste kodus kül-
lap tänini. Aga Salvo tõeliseks hitt-tooteks 
sai liukelk. Esimesed kelgud toodeti Salvos 
1969. aastal. Tallinna linnaarhiiv esitab Salvo 
dokumentide põhjal muljetavaldava statis-
tika: 1970. aastatel toodeti seljatoeta kelke 
aastas keskmiselt 45 000 kuni 50 000, aga 
1984. aastal juba 70 000. Seljatoega kel-
ke toodeti vähem – aastas 22 000–25 000. 
Samas oli nõudlus kogu aeg suurem ja kel-
gud said poeriiulilt kiiresti otsa. Teine talvi-
ne Salvo edulugu oli liugur – lihtne ja kerge 
ümmargune sangaga istumisalus, millega 
sajad tuhanded Eesti inimesed on talverõõ-
me nautinud. Lisaks toodeti Salvos ka muid 
talvespordikaupu, nt suuski, hoki- ja suusa-
saapaid, kiivreid jne. Salvo lõpetas kelkude 
ja mänguasjade tootmise 1992. aastal.

Salvo kalender, Eesti Kunstimuuseum SA

7. novembril avati Ümera tn 11 kortermaja sei-
nal näitleja Sofja Blücherile pühendatud mäles-
tustahvel. 

Sofja Blücher (07.11.1927–10.09.2017) töötas üle 30 
aasta Eesti Riiklikus Vene Draamateatris ning mängis 
ligi sajas rollis. Lisaks sellele oli ta elu lõpuni aktiivse 
pedagoogi, juhendaja, lavastaja ja väsimatu kultuuri- 
edendaja rollis, andes olulise panuse eesti, vene ja 
juudi kultuuri edendamisse. Mälestustahvel paigaldati 
Ümera 11 kortermaja fassaadile, Blücher elas seal oma 
elu lõpuaastail. 

Lähikuudel on plaanis paigaldada mälestustahvlid 
ka skulptor Anu Põdrale ning karikaturist Hugo Hiibuse-
le. Mullu paigaldati Lasnamäel mälestustahvlid Moskva 
Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku eestseisjale metro-
poliit Korneliusele ning dirigendile ja heliloojale Gustav 
Ernesaksale.

Mälestustahvlite paigaldamine sai hoogu Lasnamäe 
Muuseumi algatuse raames, mille käigus jäädvustatak-
se ja tutvustatakse Tallinna suurima linnaosa ajalugu. 
Mälestustahvlit väärivaid kandidaate sai esitada avaliku 
ideekorje raames ning lõpliku valiku tegi kultuuritegelas-
test ja linnaametnikest koosnev komisjon.

Lasnamäel avati kolmas mälestustahvel 

Vladimir Svet: "Suur tänu kõigile, kellega mul õnnestus selle aja vältel koostööd teha!"

Lähiajal paigaldatakse mälestustahvlid skulptor Anu Põdrale  
ning karikaturist Hugo Hiibuse le.
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Kuni 22. jaanuarini saavad 
kõik tallinlased kaasa rääki-
da tulevase pargi loomisel.

Esimest korda tuldi Lasnamäe 
klindipargi rajamise plaaniga väl-
ja selle aasta sügisel, nüüd on 
aga kord elanike käes, kelle mõ-
tetele ja ettepanekutele toetudes 
koostatakse klindipargi visioon. 

Lühidalt võib tulevast parki 
kirjeldada kui sidusat ja terviklik-
ku haljasala, mis ulatub piki Las-
namäe klindi piiri Tartu maanteest 
alates läbi Valge tänava, Maarja-
mäe klindi ja Narva maantee kuni 
Pirita jõeni. Praegu on tulevase 
pargi marsruut korrastatud vaid 
osaliselt, mõned alad on kujune-
nud suisa ohtlikeks. Kogu piirkon-
na korrastamine üheks sidusaks 
pargiks aitab säilitada ja muu-
ta juurdepääsetavamaks kogu 
ümbritseva ala loodusliku ja kul-
tuurilise mitmekesisuse. Selleks, 
et mitte häirida olemasolevat 
looduskeskkonda, viiakse uute 
elementide, näiteks puhkealade 
või vaateplatvormide rajamine 
miinimumini, jalgteede võrgustiku 
kavandamisel võetakse aluseks 
eelkõige olemasolevad jalgrajad. 

Pargi loomine toetub linna 
arengu aluseks olevatele doku-
mentidele: Tallinna arengustra-
teegiale 2035, kliimaneutraalse 
Tallinna kavale, Tallinna rattastra-
teegiale 2018–2028 ning Tallinna 
pikaajalisele kliimakavale. 

Park on jagatud kuueks eri- 
ilmeliseks ruumiosaks, iga ruu-
miosa ehitatakse eraldi. 

Taltsa klindi teekonnalõik 
kulgeb Tartu maanteest kuni 
Pallasti sillani mööda Lasnamäe  
tänavat. Seda iseloomustab välja- 
kujunenud linnakeskkond ning 
selle lõiguga paralleelselt jook-
sev, paeplatoosse murtud Laag-
na tee kanal. 

Vaimu ja klindi teelõigul Pal-
lasti silla ja Narva maantee vahel 
leiab rea kultuuriobjekte (sh Kadri- 

oru park, KUMU, Tallinna alumine 
tuletorn ning Lauluväljak).

Kõrguva klindi teekonnalõik 
algab Mäe tänavast ning hõlmab 
Tallinna piiresse jääva paekalda 
kõige paremini jälgitavamat osa. 
Peale loodusliku mitmekesisuse 
on sellel pargi lõigul ka kultuuri-
ajalooline roll – just sealsetest 
paemurdudest on juba muinas-
ajast peale murtud kivi üle Eesti 
ehitatud kindluste müüridesse.

Metsik klint moodustab tee-
konnalõigu Narva maanteest kuni 
Purde tänavani, kus iseloomulik 
mikrokliima on loonud head tin-
gimused omalaadse metsatüübi 
tekkeks. Tänu lopsakusele võib 
seda pangametsa kirjeldada kui 

põhjamaist džunglit. Siin leiab nii 
väärtuslikke taimekooslusi kui ka 
metsloomade radu.

Voolav klint on teekonnalõik 
Jussikalda teest kuni Vabaõhu-
kooli teeni, see paistab silma roh-
kete allikate ja ojadega.

Ürgse klindi teelõik kätkeb 
endas Pirita jõeoru äärset nee-
mikut koos Iru linnamäega, kus 
8.–5. sajandil eKr oli muinaseest-
laste kindlustatud asula ja 5.–10. 
sajandil ka linnus.

Hetkel ei ole veel teada, mil-
line pargi osa valmib esimese-
na, küll aga on kavas avada see 
2023. aastal, mil Tallinnast saab 
Euroopa roheline pealinn. Lähi-
ajal ehk 2022. aasta esimesel 

poolel valmib Kõrguva klindi tee-
lõigul aga vaateplatvormiga va-
rustatud sild, mis ehitatakse vana 
ja ohtlikuks muutunud puidust 
konstruktsiooni kohale.

Klindipargi loomine  
on jõudnud uude etappi 

Võimalike ruumiliste lahenduste asukohad Klindipargi teekonna jooksul.

Oma ideid ja ettepanekuid 
seoses ehitatava pargiga 
saab 22. jaanuarini esitada 
järgmiste kanalite kaudu: 
• Interaktiivses ideekorje 
rakenduses Maptionnaire
• Veebivormi kaudu 
• Saates need postiga 
Lasnamäe linnaosa valitsusse 
(Pallasti 54, Tallinn 11413).

Viited interaktiivsele ideekorje 
rakendusele ja veebivormile 
leiab klindipargi kodulehelt 
https://www.tallinn.ee/
est/klindipark/, kus saab 
lisaks lähemalt uurida 
pargi kontseptsiooni ning 
lähiajal tutvuda ka ideekorje 
kokkuvõttega.

Lasnamäe linnaosakogu uue 
koosseisu esimesel koosoleku 
valiti uus esimees, kelleks sai 
Aleksandr Zdankevitš. Allpool 
vastab uus linnaosakogu ees-
istuja traditsioonilistele Lasna-
mäe Lehe küsimustele. 

Milline isiklik seos on teil Las-
namäega?

Siia linnaossa kolisin oma esi-
messe üürikorterisse, mis andis 
toona võrratu vabaduse ja sõltu-
matuse tunde. Siit asusin teele, 
et anda loenguid ülikoolis ja tunde 
koolis. Hiljem sain esimese päris 
oma kodu Majaka tänava kandis 
ja lõin perekonna. Minu sugula-
sed ja paljud sõbrad elavad Las-
namäel. 

Ka minu ühiskondlik tegevus, 
mille ma ühendasin oma õpetaja- 
tööga, on lahutamatult seotud 
Lasnamäega. 

Oktoobrikuus toimunud vali-
mistel valiti mind kolmandat korda 
järjest osalema nii linnavoliko-
gu kui ka linnaosakogu töös. Ka 
toetasid kolleegid seekord minu 
kandidatuuri linnaosakogu esime-

he valimistel, mis on ühest küljest 
tunnustus minu senisele tööle, tei-
salt aga suur vastutus ja võimalus 
teha tulevikus veelgi rohkem.

Mille olete linnaosakogu liik-
mena enda eelisvaldkonnaks 
seadnud?

Olulised on kõik valdkonnad, 
sest linnaosa areng peaks olema 
terviklik. Just linnaosa tasandil on 
linnaelanikud kõige enam kon-
taktis linnavõimudega. Seepä-
rast peavad munitsipaalasutused 
töötama tõhusalt ja maksimaalse 
pühendumisega. Linnaosakogu 
mitte ainult väljendab oma seisu-
kohta eri küsimustes ja kooskõ-
lastab ettepanekuid, vaid algatab 
neid vajaduse korral ka ise. Meie 
töö peaks olema linnaosa elanike-
le nähtav. 

Mis puutub eelisvaldkondades-
se, siis need lähtuvad elanike va-
jadustest ja ootustest. Oluline on 
arendada mugavat linnakeskkon-
da – parke, spordiväljakuid, jalgrat-
tateid, õuealade läbisõite. Samuti 
ei tohiks unustada autotaristut ning 
jätkata tuleb lasteaedade remonti. 
Tähelepanu vajavad ka sotsiaalabi 
ja eakate hoolduse süsteem.

Millised on teie arvates Las-
namäe viimase aja suuremad 
edasiminekud ja väljakutsed?

Viimastel aastatel on elu Las-
namäel muutunud paremuse 
suunas, märkimist vajavad multi- 
funktsionaalne Tondiraba park, 
Pae asumi korrastamine, Laagna 
tee sildade rekonstrueerimine ja 
haljastus, kergliiklusühenduse ra-
jamine Majaka tänava ja Kadrioru 

pargi vahele ning paljud teised 
projektid. 

Üheskoos kolleegidega linna-
volikogust lõime aktiivselt kaasa 
Mustakivi linnadevahelise bussi-
peatuse projektis – tänu millele 
ei pea Lasnamäe elanikud enam 
sõitma bussijaama, et jõuda ida 
suunas väljuvale bussile – ning 
Lindakivi lasteaia juures erivaja-
dustega lastele mõeldud mängu-
kompleksi arendamisel. Ees on 
ootamas veelgi ambitsioonikamad 
plaanid, sealhulgas Tallinna Haig-
la, Klindipargi ja Peterburi tee re-
konstrueerimine. 

Talvepühade eel soovin Las-
namäe linnaosakogu ja enda ni-
mel Lasnamäe elanikele rahulikke 
jõule ja head uut aastat! Head ter-
vist teile ja teie lähedastele! Olgu 
teie kodu alati soe ja hubane!

Kolm küsimust vastsele linnaosakogu esimehele

Jõulumõtisklus
Lähenemas on jõulupühad, mil 
tähistame Jeesuse sündi.

Jõulude ajal on toredaks ta-
vaks teha lähedastele ja hea-
dele sõpradele kingitusi. Igaüks 
muidugi vastavalt oma võima-
lustele, aga me üritame anda 
endast parima. Selleks, et val-
mistada rõõmu kingi saajale, 
kuna ta on meile nii oluline.

Kinkides jäljendame Juma-
lat, kes andis parima, mis Temal 
oli, andis kingi, mille soetami-
seks meil endil puudub igasu-
gune võimekus, kuid mida me 
kõik ometigi vajame: oma Poja, 
Jeesuse. Andis meile Tema 
läbi iseenda ligiolu, tulles meie 
maailma, meie kõrvale, meid 
julgustama, aitama ja pääst-
ma. Selleks, et võiksime saada 
Tema lasteks, oleksime hoitud, 
meil oleks püsiv rahu ja rõõm 
ning Ta võiks jäädagi meiega 
igavesti. Sellepärast, et oleme 
kõik Talle olulised.

Kingitusest on kasu vaid 
siis, kui see vastu võetakse ja 
seda kasutatakse. Võttes oma 
südamesse Jõululapse, võime 
kartmata vastu minna ükskõik 
millisele tulevikule, sest Tema 
on meiega.

Seda soovin ja palun kõigile 
lugejatele laulusõnadega:
„Nii vaesele kui rikkale,
Sa, Jeesus, tule veel,
et taevavalgus kõigile
võiks paista eluteel.
Sind ootan ma, Sind palun ma,
kes oled loonud taeva, maa:
nii vaesele kui rikkale
nüüd rõõmsad jõulud too!”

Kaido Petermann
EELK Püha Vaimu koguduse 
abiõpetaja
Lasnamäe Püha Markuse  
osakoguduses
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Liituma on oodatud  
igaüks, keda kõnetab  
linna turvalisus.

Pavel Kulikov
Lasnamäe päästekomando 
komandopealik

Väljakutsetele reageerimisel ja 
ennetustöö tegemisel on kutselis-
tele komandodele tihtipeale suu-
reks abiks vabatahtlikud päästjad. 
Mitmes Tallinna linna naaberval-
las on igapäevaselt toimetamas 
vabatahtlikud päästekomandod. 
Pealinnas on vabatahtlike pääst-
jate suurim rakuke koondunud 
Nõmme päästekomando juurde. 
Lasnamäe päästekomandos te-
gutsevad täna ühise valveteenis-
tuse raames aktiivselt juba seitse 
vabatahtlikku päästjat. Loodame 
aga, et vabatahtlikke päästjaid 
tuleb ka meie linnaosas peagi 
rohkem juurde.

Vabatahtliku roll ja panus
Meie linna eripäraks on see, et 
Tallinn on tihedalt asustatud, siin 
elab ja käib tööl ligi 33% kõigist 
Eesti elanikest, mis muuhulgas 

tähendab ka suuremat juhtumite 
osakaalu. Lisaks paiknevad siin 
rahvusvaheline lennujaam ja sa-
dam, samuti saavad siit alguse 
kõik põhimaanteed. Pääste jaoks 
tähendab see väga suurt koor-
must reageerimise ja ennetustöö 
näol. 

Päästesündmuse lahenda-
miseks on tarvis kaasata palju 
tehnika- ja inimressurssi, kuna 
hädaolukorras loeb, teadagi, iga 
minut. Selleks, et tagada kiire 
päästeteenuse osutamine, on 
lisaks kutselistele päästjatele 
kindlasti tarvis ka vabatahtlikke 
päästjaid, kes saavad sündmus-
tel abistada mitmesuguste jõuko-
haste, kuid väga vajalike ülesan-
netega. 

Päästeameti üheks selle aas-
ta fookuseks ongi uute vabataht-
like värbamine ning koolitamine 
ja nende kaasamine mitmesu-
gustesse tegevustesse, näiteks 
ennetus- ja infopäevade läbiviimi-
sesse ning ühistesse 24-tunnis-
tesse valvetesse kodule lähimas 
komandos. Üheskoos aitame 
tõsta kogukonna teadlikkust krii-
sidega seoses, mille üheks näi-

teks on koroonaviiruse leviku oh-
jamine. Vabatahtlike ridadega on 
oodatud liituma iga elanik, keda 
linna turvalisus kõnetab, ning 
selleks pole tarvis teha muud kui 
võtta ühendust lähima päästeko-
mandoga, seejärel alustame juba 
väljaõpet ning koolitusi. 

Meeskonnatunne ja 
hindamatud kogemused 
Ühise valveteenistuse eesmärgiks 
on kutseliste ja vabatahtlike pääst-
jate tõhusam koostoime parema 
päästevõimekuse tagamiseks. 
Valveteenistus toimub kutselises 
päästekomandos ning sellega seo-
tud tegevuste korraldajaks on riikli-
ku päästekomando pealik. Ühises 
valveteenistuses osalemine pakub 
vabatahtlikule päästjale mitmesu-
guseid võimalusi:

• päästesündmusel elupääste- 
võimekuse tõstmine tänu vaba- 
tahtlike päästjate toetavatele  
tegevustele;

• päästetööalase vilumuse 
saamine ja oskuste kinnistamine 
läbi vaatlus- ja osaluspraktika;

• pääste- ja ennetustööalase 
praktilise kogemuse saamine;

• päästja elukutsega tutvumine.
Valveteenistuses olles saavad 

vabatahtlikud päästjad oma ko-
gemuste ja oskuste piires osale-
da kõikides komando ja pääste-
meeskonna tegevustes. 

Reaalsete väljakutsete käigus 
saavad nad palju kogeda ning 
olla aina pädevamad nii ennetus-
töös kui ka õppustel. 

Lasnamäe komandos on juba 
aastaid stabiilselt ühises valve-
teenistuses käinud tuntud raa-
diohääl Andres Puusepp, kes ka 
oma hea sõbra Ott Leplandi sel 
kevadel vabatahtlikuks päästjaks 
kutsus. 

Samuti oli vabatahtliku pääst-
jana valveteenistuses Nõmme 
päästekomandos armastatud 
muusik Tanel Padar.

Vabatahtlikul päästjal, kes 
soovib ühises valveteenistuses 
osaleda, peab olema kehtiv tervi-
setõend ning vabatahtliku pääst-
ja tunnistus, mille saab pärast 
e-koolituse läbimist. 

Kui sinus tärkas huvi vaba-
tahtliku päästja kutse vastu, siis 
võta julgelt ühendust lähima 
päästekomando pealikuga.

Meie ümber on palju 65+ vanu-
ses ja erivajadusega inimesi, kes 
vajavad lisatuge igapäevatoime-
tuste juures, olgu selleks poes 
käimine või haiglasse arsti juurde 
minemine. Sageli võib ette tulla 
ka seda, et inimene vajab roh-
kem suhtlemist ja ärakuulamist, 
kui sotsiaaltöötajad või läheda-
sed saavad kiire elutempo juures 
pakkuda.

Tõestatud on, et vanemas eas 
vähendab vastastikku rahuldust 
pakkuv ning tulemuslik sotsiaalne 
aktiivsus depressiivsuse sümpto-
meid (Croezen et al., 2013). Täh-
tis on abivajajat vastavalt tema 
võimetele innustada ja tema elu 
positiivselt mõjutada.

Kas seltsilise poolt pakutav 
tugitegevus on samalaadne 
kui koduhoolduse teenus?

Ei ole. Toome välja mõned 
tegevused, mida saab pakkuda 
vabatahtlik seltsiline: 

● koos olemine ja suhtlemine 
(nt arutelud igapäevateemadel, 
fotode vaatamine, raamatu ette 
lugemine, koos ristsõnade lahen-
damine, füüsiliste harjutuste te-
gemine vmt);

● saatjaks olemine koduvälis-
tel tegevustel (nt koos jalutamine 
või ühised külastused raamatu-
kokku); 

● toetamine avalike teenuste 
kasutamisel (nt abistamine arsti 
juurde või ametiasutusse mine-
kul);

● tugitegevuse pakkumine 
lihtsamate kodutööde juures, 
mida abivajaja üksi ei teeks, aga 
koos toetajaga on (kas või osa-
liselt) võimeline tegema (nt ühi-
sel poeskäigul kotikandmine või 
koos söögi tegemine).

Miks tulla vabatahtlikuks?
Vabatahtlik tegevus pakub 

positiivset emotsiooni, vaheldust 
igapäevasele rutiinile, võimalust 
ennast arendada ning avarda-
da maailmapilti. Vabatahtlikuna 
avaneb võimalus tasuta õppida 

ja omandada kogemusi oma ala 
spetsialistidelt. Noortele annab 
vabatahtlik tegevus võimaluse 
saada kogemusi ka tööelu alusta-
miseks. Üliõpilastel on võimalus 
teha oma koolitöö raames prak-
tilist tööd, mida saame ümber 
arvestada ainepunktideks. Va-
batahtlikena saavad liituda kõik 
vähemalt 16-aastased huvilised.

Mida teeb koordinaator?
Koordinaator viib omavalitsu-

selt saadud info põhjal abivajaja 
kokku vabatahtliku seltsilisega. 

Koordinaator suhtleb vabataht-
likuga ja kontrollib koos karis-
tusregistri väljavõtet, veendub 
vabatahtliku heas tahtes ning 
korraldab eelneva kogemuse-
ta vabatahtlikule kahepäevase 
koolituse, kus saab teadmisi sot-
siaaltöö eetikast ja oodatavatest 
tegevustest. 

Abivajaja ja vabatahtliku vas-
tastikuse sobivuse ja ühishuvi 
korral sõlmitakse hea tahte kok-
kulepe. 

Kuidas saab soovi korral 
küsida endale (oma 
lähedasele), s.o 65 + või 
erivajadusega inimesele 
vabatahtlikku seltsilist? 
Selleks on kaks võimalust:

• Andke enda või oma lähe-
dase soovist teada omavalitsuse 
sotsiaaltöötajale, kes informeerib 
piirkonna koordinaatorit.

• Andke enda või oma läheda-
se soovist teada Tallinna piirkon-
na koordinaatorile Kristina Amo-
rile, tel 5660 4642, e-kiri kristina.
amor@helpific.com, kes viib teid 
kokku vabatahtlikuga.

Kuidas saavad abi pakkuda 
vabatahtlikud?

• Andke oma koostöösoovist 
teada Tallinna piirkonna koor-
dinaatorile Kristina Amorile, tel 
5660 4642, e-kiri kristina.amor@
helpific.com, kes võtab seejärel 
teiega ühendust ja viib kokku abi-
vajajaga.

Kas oled mõelnud hakata 
vabatahtlikuks päästjaks?

Muudame koos eakate ja erivajadustega 
inimeste elu turvalisemaks!

2021.–2023. aastatel viib Eesti Külaliikumine Kodukant 
sotsiaalministeeriumi tellimusel ja Euroopa Sotsiaalfondi toel läbi 
projekti „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine 
hoolekandesüsteemis“.

Käsitöösõbrad 
on oodatud 
õmblustuppa

Talvepühade eel ning ka 
hiljem on kõigil näputöö 
austajatel võimalus avas-
tada Tallinna Keskraamatu- 
kogu pakutavaid teenu-
seid.

Sõle raamatukogu (Sõle 47b) 
uuest, senisest avaramast õmb-
lustoast leiavad huvilised kõik 
õmblemiseks vajaliku – õmblus-
masina, overlokmasina ja uud-
sena ka kattemasina, mis teeb 
trikotaaži õmblemise veelgi mu-
gavamaks. Õmblustoas saab ka- 
sutada proovikabiini ja rätsepa- 
mannekeeni, mille peal rõiva is-
tuvust korrigeerida; lõigete võt-
miseks on ruumis suur laud ja 
triikimislaud aurutriikrauaga. 

Õmblemiseks vajalikud va-
hendid nagu kangas, lõikepaber 
jms tuleb õmblejatel ise kaasa 
võtta. Tänu õmblustoa sponso-
rile Abakhan Fabrics Eesti AS-
le on raamatukogu varustatud 
musta, valge ja beeži niidiga, 
mis sobivad nii overlok- kui ka 
kattemasinaga õmblemiseks. 
Õmblusmasinaniidid tuleb ka-
sutajal kaasa võtta.

Raamatukogus on võimalik 
kohapeal sirvida ja koju laena-
ta eesti- ja venekeelset õmb-
lemisalast kirjandust. Näiteks 
saab laenata venekeelset käsi-
tööajakirja Burda ning soome-
keelset ajakirja Ottobre Design, 
mis keskendub eelkõige laste- ja 
noortemoele. E-raamatukogust 
OverDrive leiab laia valiku võõr-
keelseid õmblemis-, käsitöö- ja 
sisustusalaseid raamatuid ja 
ajakirju. Näiteks saab laenata 
riiete parandamise raamatuid 
„Mending Matters“ ja „Wear, re-
pair, repurpose" ning käsitööaja-
kirju Mollie Makes, Love of Quil-
ting, Inspirations jpt.  

Kuna õmblustoa teenus 
on ülimenukas, siis tuleb 
selle kasutamiseks aeg 
eelnevalt kokku leppida 
kas raamatukogus 
kohapeal, e-posti 
aadressil sole@tln.lib.ee 
või telefonil 601 9153. 

Õmblustuba võib 
kasutada vaid isiklikul 
otstarbel õmblemiseks. 
Raamatukogus, sh 
õmblustoas tuleb kanda 
maski ning õmblustuba 
saab kasutada COVID-
tõendi esitamisel. 
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HKScan Estonia on Eesti üks suuremaid toiduettevõtteid,  
mis kuulub Põhjamaade juhtivasse toidutööstuse kontserni HKScan. 
Meie töötajad pingutavad igapäevaselt selle nimel, et hoida kvaliteeti 
kogu meie tarneahela ulatuses – farmist toidulauale.  
Peame oma suurimaks väärtuseks kodumaist toitu,  
mis on kasvanud vastutustundlikult ning pärit meie oma farmidest.
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Lasnamäe Lehe reklaamihinnad
Reklaam (eesti või vene keeles)
• 1/8 lehekülge, 141x95 mm: 150 € 
• 1/4 lehekülge 141x194 mm: 300 €
• 1/2 lehekülge 285x194 mm: 550 €
• A4 213x292 mm: 650 €
• 1 lehekülg 285x390 mm: 1000 €
Hindadele lisandub 20% käibemaks. 
Kujundamine 20% reklaami hinnast.
Formaatimine 10% reklaami hinnast.
Reklaami tellimine: Krabu Grupp OÜ 
Telefon: 56 706 706, www.lasnaleht.ee  
E-mail: lasnaleht@krabugrupp.ee 

Printcenter Eesti AS on Eesti kapitalil põhinev trükiettevõte,  
mis loodi 28 aastat tagasi.

Toodame väga erinevaid tootelahendusi nii paberile,  
lainepapile, puidule kui ka plastikule.  
Meie toodang on tuntud nii Skandinaavias kui ka mujal Euroopas. 

Otsime oma sõbralikku ja rõõmsameelsesse kollektiivi  

tootmise abitöölist – tõstukijuhti.
Kandidaadilt ootame:
- kohusetundlikkust, täpsust ja korrektsust tööülesannete täitmisel
- koostöö- ja abivalmidust
- tootmisüksuste vahelise sujuva töö tagamist
- valmisolekut füüsiliseks tööks 
- eesti ja vene keele oskust suhtlustasandil
- nõutav on tõstukijuhi kutsetunnistust

Omalt poolt pakume:
- stabiilset töökohta pikaajalise kogemusega trükiettevõttes
- vajalike vahendeid tööülesannete täitmiseks 
- kindlat sissetulekut
- enesetäiendamisvõimalusi

Kui tunned, et just Sina oled meile sobiv kandidaat,  
siis palun võta ühendust. 

Tel +372 51 52 540 või kirjuta irina@printcenter.ee 
Ettevõte asub: Nurmevälja 3, Maardu 

Otsime oma meeskonda  
EHITUSE-LAMMUTUSE SEGAPRAHI

SORTEERIJAT
Töö esmaspäevast reedeni kella 8–17

Töö sisu
• erinevate materjalide sorteerimine  

ja pressimine

Ootused uuele töötajale
• hea eesti keele oskus  

(vene keel suhtlustasandil)
• hea füüsiline vorm
• täpsus, kohusetundlikkus
• kasuks tuleb eelnev töökogemus 

paberipressiga
• tööle asumine kohe

PTT Recycling OÜ pakub
• täistööaega Tallinnas aadressil  

Peterburi tee 94h
• töötasu tunnitöö alusel

ROHKEM INFOT
tel 5564 5301, 5698 8444 

andrus@pttr.ee, www.pttr.ee

Seoses töömahtude kasvuga otsime

AS Printall on Tallinna suurim trükikoda — asume Lasnamäel, Tala 4, Tallinn

kelle tööülesanneteks on erinevad tegevused  trükiste järeltöötlemisel, 
sealhulgas pooltoodangu asetamine seadmele, pool- või valmistoodangu 
vastu võtmine, toodete pakkimine, ajalehtede- ja ajakirjade insertimine.

Sobiv kandidaat:

• on kiire, kohusetundlik, täpne
• soovib töötada vahetustega, sh öisel ajal 

(vahetused sõltuvad seadmest 
ja on 12- või 8-tunnised)

Omalt poolt pakume:

• ettevõttesisest väljaõpet
• stabiilset töökohta edukas ettevõttes
• ausaid töösuhteid ja sõbralikku töökollektiivi
• kaasaegset töökeskkonda
• töötulemustest sõltuvat töötasu
• öisel ajal transporti ettevõtte kulul

TOOTMISTÖÖTAJAID

Soovijatel palume saata oma CV 
koos sooviavaldusega e-posti 
aadressile personal@printall.ee 

Lisainfo telefonil
669 8435

 Ostame absoluutselt igas seisus autosid. 
Kustutame arkist litsentsi alusel. Tallinn ja lähi-
ümbrus. Tel. 58238310
 ANNAME LAENU KULLA JA HÕBEDA TAGA-
TISEL. 6009544
 Soodne maalritöö, tapeetimine ja laminaat- 
ning puitparketi paigaldus vilunud meistrilt.  
T. 56241861 Martin.
 Ostan Richard Uutmaa maali, akvarelli (maa-
li all nurgas R. Uutmaa). Tasun kuni 2500€.  
Tel: 56770569

Avaldame kaastunnet Piret Kollole  
kalli ema surma puhul. 

EKRE Ida Tallinna ringkond.



Требуем

Printall - cамая большая типография в Таллинне, которая находится Ласнамяэ, Tala 4

В задачи которых входит: поставка полуготовой продукции в машину для 
брошеровки, упаковка готовой продукции и складирование, вкладывание и 

вклеивание рекламы в продукцию

От кандидатов ожидаем:

• производство качественной 
продукции в нужные сроки

• ответственность и чёткость
• желание  работать посменно и 

ночю 
(смены по 12 и 8 часо)

Со своей стороны предлагаем:

• обучение на месте несложным навыкам приёма 
работы 

• зарплата, зависящая от результатов работы
• стабильная работа на  крупном предприятии
• дружный коллектив и современные условия труда
• в ночное время – транспорт за счет предприятия

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ

Желающих просим посылать CV 
на адрес электронной почты 
personal@printall.ee 

Дополнительная 
информация по телефону 

669 8435

 Скупаем автомобили абсолютно в любом 
состоянии. Снимаем по лицензии с учёта. 
Таллинн и близлежащие округи. Тел. 
58238310

 ДАЕМ КРЕДИТЫ ПОД ЗАЛОГ ЗОЛОТА И 
СЕРЕБРА. 6009544



Valvearstid
Vaktsineerimiskabinetid .1

.2 PEREARSTID
 Tatjana Novopoltseva 
 Svetlana Kotljarova 
 Karin Hanikat

.3 ARSTID
 Ištvan Koso alates 20 detsember 

 Silvia Korberg alates 20 detsember

Ämmaemand 
Vaktsineerimiskabinetid

.4 ARSTID
 Irina Dmitrijeva
 Ilona Pollus
 Nataliia Hapon 
 teenindab Galina Glebova nimistut 

 Andres Siig 
 teenindab Reet Rõugu ja Galina Glebova 
 nimistute täiskasvanud patsiente

.5 ARSTID
 Antonina Kalanik 
 Merike Riit
	 Niina	Žuikova	
 Irina Zahharova 
 Alisa Solovjova 
 teenindab Ljudmilla Tukkevi täiskasvanud patsiente 

.6 ARSTID
 Jaanus Vool
 Tommi Ründal
	 Anželika	Prohhožai
 Elinor Õunap 
 teenindab Jaanus Voolu nimistut

.7 ARSTID
 Jelena Krasnopejeva
 Meeli Pärnpuu
	 Alla	Merežko	
 teenindab Reet Rõugu nimistu lapsi

Tervisekeskuse sekretärid 
Tervisekeskuse õendusjuhid 
Tervisekeskuse juhataja

 605 0861

 605 0862

 605 0863

 605 0864

 605 0865

 605 0866

 605 0867T
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